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Az OLI-NATURA olajokkal kezelt és keménywax védőréteggel ellátott tömörfa asztal és bútor 
megőrzi a fa melegségét, természetes karakterét. A wax a fának különlegesen szép és termé-
szetes felületet biztosít, ellenállóvá teszi azt a felületre kerülő nedvességgel és szennyeződés-
sel szemben. Az olajjal kezelt fafelület pórusai nyitottak maradnak, a fa tovább lélegzik, amely  
a helyiség páratartalmát is pozitívan befolyásolja.

Ahhoz, hogy minőségi bútora tartósan szép maradjon és Ön sokáig örömét lelhesse benne, az 
mindenekelőtt megfelelő használatot, és időközönkénti ápolást, tisztítást igényel. Az ápolás 
helyes és szakszerű elvégzése, a rendeltetésszerű használat garancia Önnek egy élethosszig 
tartó minőségi felület megőrzésére. Kérjük, mindig tartsa be az útmutatóban foglaltakat. Kér-
dés esetén forduljon bizalommal a kereskedőjéhez!

Tömörfa asztalához, bútordarabjához sok örömet kíván az EDELHOLZ csapata!

1. 
Az EDELHOLZ-bútorok kifejezetten beltéri felhasználásra készülnek, kültéri alkalmazásuk 
nem megengedett! Minden egyes asztallap és bútordarab vevőrendelés alapján, egyedi-
leg készül manufaktúránkban. A lamellákat az asztallap, bútordarab összeállításakor gon-
dosan, kézzel válogatjuk össze, szín és rajzolat szerint. Habár a magyar tölgy alapszíne és 
struktúrája közel azonos, az egyes lamellák között vannak természetes szín- és rajzolatbeli 
eltérések, amelyek természetes velejárói a fának. Az egyedi felületkezelési eljárások, mint 
pl. füstölés, a leírt színbeli különbségeket felerősíthetik, ezek szintén nem képezhetik rekla-
máció tárgyát! Ezen színkülönbségek idővel valamelyest homogenizálódnak, a sötét lamel-
lák enyhén világosodnak, a világos lamellák pedig sötétednek. Ez egy természetes érési 
folyamata a fának ugyanúgy, mint az enyhe repedések megjelenése.

2.
Mivel a fa egy higroszkopikus anyag, ezért az egyensúlyi fanedvesség minden esetben  
a helyiségben uralkodó levegő páratartalma és szárazhőmérséklete függvényében áll be. 
Az üzemünkben legyártásra kerülő asztallapok, bútordarabok gondos előkészítés mellett, 
folyamatosan kb. 50 % páratartalom és kb. 20–25 °C-os hőmérsékleten klimatizálódnak, 
és kb. 8–9 % közötti egyensúlyi fanedvességre állnak be. Bútordarabjaink ezen egyensú-
lyi fanedvesség fenntartása mellett maradnak mérettartóak. Felhívjuk figyelmét, hogy  
a használat során is ügyeljen arra, hogy a helyiségben uralkodó páratartalom kb. 40–60 % 
között maradjon, illetve a hőmérséklet kb. 20–25 °C között legyen! Az ideális klíma betar-
tása mellett is előfordulhatnak az asztallapjában, bútorlapjában vékony repedések, ám ezek 
a fánál, mint természetes anyagnál teljes mértékben elfogadhatók és nem képezhetik rek-
lamáció tárgyát. Szükség esetén, téli időszakban, a fűtési szezonban, amikor a levegő pára-
tartalma – párásítás hiányában – jóval alacsonyabb is lehet, a levegő páratartalom hiányát 
pótolja mesterséges párásítással! Ugyanakkor ki nem szellőztetett borospincékben vagy 
különösen tartós kinti esőzés időszakában, normál lakótérben is előfordulhat, hogy nedves-
séget kell elvonni a helyiség levegőjéből, mivel a páratartalom tartósan 70–80 % környékére 
is emelkedhet. Ehhez javasoljuk páraelszívók használatát a nyári időszakban!  Ezen fontos 
javaslatok be nem tartása, az asztallap, bútordarab nem kívánt deformációihoz (teknősö-
dés, vetemedés, zsugorodás, dagadás), valamint repedések megjelenéséhez vezethet, 
amelyek nem tartoznak jótállási kötelezettségeink alá!

Használati és ápolási útmutató
az edelholz kft. által gyártott bútorokhoz

info@edelholz.hu
www.edelholz.hu

http://www.edelholz.hu
mailto:info%40edelholz.hu?subject=
http://www.edelholz.hu


info@edelholz.hu
www.edelholz.hu

3.
Óvja az bútordarabot a tűző napsütéstől! Amennyiben például az asztallapot tűző napsütés 
éri, az akár nagyon rövid időn belül is felmelegedhet. Az asztallap akár 60–70 °C -os felületi 
hőmérsékletet is elérhet, amely az asztallap azonnali nedvességvesztéshez, azaz repedé-
sek megjelenéséhez vezethet! Óvja az asztallapot, bútordarabot, szükség esetén árnyéko-
lással, redőny, zsalúzia, függöny alkalmazásával, hogy azt direkt, tűző napsütés ne érhesse! 
Kandallók, hősugárzók, fűtőtestek közelébe szintén ne helyezze bútordarabját, mert az ext-
rém hősugárzás további száradásra kényszeríti a fát és az vetemedni, repedni fog. Az így ke-
letkező, nem kívánt méretváltozások, deformációk szintén nem képezik reklamáció tárgyát!

4.
Az Ön által megrendelt EDELHOLZ – tömörfa asztalt, bútordarabot, az EDELHOLZ Kft. az 
Ön számára már használatra kész felülettel szállítja otthonába, az összeszerelést, átadást 
követően az további felületkezelést nem igényel, illetve az kifejezetten TILOS!

5. 
Az asztallapot, bútordarabot a használat során üveglappal, nejlonnal, enyvesvászonnal 
tartósan lefedni nem szabad, ebben az esetben ugyanis a lap felső és alsó lapfelületén, 
valamint az élek számára nem biztosítható az azonos légnedvesség, a megfelelő klímati-
zálódás! Amennyiben ugyanis az alsó és felső lapfelület nem azonos feltételek mellett tud 
nedvességet felvenni és leadni (az általunk javasolt levegő páratartalom és szárazhőmér-
séklet értékek keretein belül), úgy az szintén nem kívánt deformációkhoz, méretváltozások-
hoz, teknősödéshez, esetleg repedések megindulásához vezethet, melyek megjelenéséért 
jótállási igény nem érvényesíthető.

6. 
Alkalomszerűen (például étkezéskor) az asztalt, illetve egyéb bútordarabot le lehet takarni 
enyvesvászonnal, nejlon asztalterítővel, ezeket azonban a használat után el kell távolítani 
és legfeljebb olyan terítőt javaslunk elhelyezni a felületen, amely az átszellőzést biztosítja! 
Nem javasolt az asztalon, bútordarabon tartósan, ugyanazon a helyen, pontszerűen tár-
gyakat elhelyezni (vázák, gyertyatartók, kínálótálak, egyéb dísztárgyak)! Amennyiben ezek  
a felületen pontszerűen elhelyezett tárgyak tartósan, ugyanazon a helyen maradnak, szín-
foltokat hagyhatnak az asztal/egyéb bútordarab felületén, mivel az UV-sugárzás a tárgyak 
alatt nem éri el a fafelületet. Így előfordulhat, hogy az asztallap/bútordarab az idők folyamán 
úgymond beérik, általában sötétedik, a fixen elhelyezett tárgyak alatt azonban világos foltok 
maradhatnak. Nem javasolt továbbá olyan, átszellőzést biztosító asztalterítő tartós haszná-
lata sem, amely az egész lapot nem fedi le. Az ilyen terítő alatt szintén világos folt maradhat.

7. 
A használat során a bútordarabot, különösen az asztalt nedvességtől óvni kell! Bármilyen 
folyadék asztallapra történő jutása esetén gondoskodni kell a folyadék azonnali eltávolítá-
sáról jól kicsavart, ködnedves törlőronggyal! Különösen igaz ez a maró hatású folyadékokra, 
mint például a vörösbor, kávé. Amennyiben ezek a rákerülő folyadékok pár percen belül 
eltávolításra kerülnek, úgy mindenféle tartós elszíneződés nélkül, könnyen eltávolíthatók 
a felületről. Amennyiben bármilyen folyadék a felületre jutást követően nem kerül azonnal 
(perceken belül) eltávolításra, semmiképp se álljon neki a felületet súrolni, dörzsölni! Ugyan-
így TILOS, bármilyen a kereskedelmi forgalomban kapható, kémiai anyagokat tartalmazó 
tisztítószer használata! Ez esetben az EDELHOLZ Kft. „Használati és ápolási útmutató”-ja 
szerint járjon el! Minden más esetben, a hozzá nem értő „folteltávolítási kísérlet” TARTÓS 
károsodáshoz vezethet!
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8. 
Óvja a bútordarab, asztallap felületét a mechanikai behatásoktól! Tömörfa asztal használa-
ta esetén a felületet védje enyves vászonnal, nejlonnal, megfelelő védelmet biztosító tányér- 
és egyéb alátétekkel, melyeket a használat után távolítson el az asztal felületéről, hogy az 
ismét szabadon maradhasson. Forró edények, tárgyak közvetlen, alátét nélküli elhelyezése 
az asztallapra is szigorúan TILOS! Ilyen esetben alátét használata kötelező! 

9. 
Asztala, bútordarabja tisztításához és ápolásához minden esetben az általunk ajánlott 
ápoló-, és tisztítószereket használja, és semmi esetre se általános tisztítószereket, zsírta-
lanítókat vagy egyéb klórtartalmú termékeket, mivel azok kárt tehetnek a természetes fa 
felületekben!
 Az ápoláshoz és tisztításhoz kizárólag kiváló minőségű, egymással kompatibilis ter-
mékeket használjon!

10. 
Asztalán, illetve egyéb fafelületen a por úgy viselkedik, mint a csiszolópapír, ezért rendsze-
resen távolítsa el azt! Ehhez használjon puha sörtéjű kézi seprűt, puha törölgetőruhát, vagy 
az étkezőasztalok esetében akár morzsaporszívót! Ne használjon fémkefét, fém dörzsit, il-
letve műszálas (pl. mikroszálas) törölgető ruhát, vagy más, erős csiszoló hatású tisztítóken-
dőt! A tisztítást mindig szárazon kezdje! Az asztalok tisztítása bő vízzel tilos!

FAASZTALOK SZÁRAZ TISZTÍTÁSA

Az asztalok puha sörtéjű seprűvel, puha törölgetőruhával vagy kéziporszívóval történő szá-
raztisztítása a legalapvetőbb takarítási művelet, amelyet lehetőség szerint naponta ajánlott 
elvégezni, étkezőasztalok esetén igénybevételtől függően akár több alkalommal! A por eltá-
volításakor, nem megfelelő, mikroszálas törlőkendő használata esetén, finom karcolásokat 
ejthet az asztallap felületén.

FAASZTALOK NEDVES TISZTÍTÁSA 

Alapesetben asztalát törölje át, előzetesen tiszta vízzel átitatott, majd jól kicsavart, ködned-
ves pamutkendővel! A makacs szennyeződések eltávolításához használjon OLI-NATURA 
Holzseife-t (továbbiakban faszappant). Ez a keménywax-szal kezelt minőségi faasztalok 
rendszeres ápolására kiválóan alkalmas, szappanalapú koncentrátum. A faszappan gyor-
san és hatékonyan távolítja el a zsír- és színfoltokat anélkül, hogy a fa színét kifakítaná. Ne 
használjon univerzális tisztítószereket! A hagyományos háztartási tisztítószerek a fát ki-
száríthatják, és az asztal felületkezelése is károsodhat. A kímélő hatású faszappan gondos-
kodik az asztal gyors megtisztításáról és ápolásáról.
 Felhívjuk figyelmét, hogy indokolatlan esetben ne használja a faszappanos tisztí-
tást! Amennyiben asztala nem szennyezett, abban az esetben elegendő hetente-kéthe-
tente egyszer-egyszer ennek alkalmazása, az alább leírtak szerint:

A FASZ APPANOS TISZTÍTÁS LÉPÉSEI:

•   Távolítsa el a nagyobb szennyeződéseket puha sörtéjű seprűvel, puha törölgető ruhával 
vagy kézi porszívóval!

•   A Holzseife (faszappan) flakonját használat előtt jól rázza fel!

•   Javasoljuk, hogy a faszappanos oldatot szórófejes flakonban készítse el! Adagoljon 5 ml 
faszappant 1 liter langyos vízbe!

•   Permetezzük be az asztalfelületet, töröljük át, majd hagyjuk megszáradni!
Megjegyzés: Feltétlenül kerülje a bő vízzel történő tisztítást!
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FAASZTALOK ÁPOLÁSA ÉS FELFRISSÍTÉSE 

Az EDELHOLZ tömörfa asztalokat keménywax réteggel vonjuk be, amely védi az asztal felü-
letetét a különböző külső hatásoktól, például a felületre kerülő folyadékoktól, vagy karcolá-
soktól. Azonban ez a réteg a rendszeres, faszappannal történő tisztítás hatására fokozato-
san elvékonyodik. Az igénybevételtől, a felület elhasználódásától, valamint a faszappannal 
történő tisztítás gyakoriságától függően, az asztalokat OLI-NATURA Holzpflegewachs-szal 
kell frissíteni (4–12 havonta)!

Javasoljuk az ápolás eldöntésnek szükségességéhez az alábbi kis tesztet: cseppentsen 
egy kicsi vizet az asztallap felületére, amennyiben az szemmel láthatóan „gördül” a felü-
leten és nem kezd el beivódni, akkor a védelem még megfelelő, nem igényli az ápolást!

A faápoló wax könnyen kezelhető, védő filmréteget képez a tömörfa asztal felületén, ki-
egyenlíti a kisebb karcokat és felületi sérüléseket, a felület újra selymes, matt hatású lesz.
A felfrissítést a teljes felületen végezzük!

A FELFRISSÍTÉS LÉPÉSEI:

•   Minden ápolás előtt ajánlatos a száraz-, és nedvestisztítást OLI-NATURA Holzseifével (fa-
szappan) elvégezni (lásd előző fejezet).   Nedvestisztítás után hagyja az asztalt teljesen 
megszáradni!

•   A flakont használat előtt jól rázza fel!
•   A Holzpflegewachs-ot (faápoló wax-ot) a fehér olajozópadra öntve egyenletesen hordja 

fel a felületre (10 g/m2), majd max.10 percig hagyja az olajat a fába beivódni. 10 perc eltel-
tével, a fehér pamut törlőkendővel, kézzel, először körkörös mozdulatokkal dolgozza be a 
fába, majd a fa szálirányával megegyező irányban is törölje át az asztallapot. Ügyeljen arra, 
hogy ne maradjon felesleges olaj a felületen, szükség szerint egy pamutrongy segítségé-
vel itassa fel azt a felületről!

•   A frissen ápolt asztalt hagyja száradni 12, ha szükséges, akkor 24 órán át! Az ápolást 
követő 7 napban nedves tisztítás TILOS, a wax-nak ugyanis minimum ennyi időre van 
szüksége ahhoz, hogy kellően kikeményedjen az asztallap felületén!

FIGYELEM!
A Holzpflegewachsal átitatott rongy/törlőpárna fokozottan ÖNGYULLADÁS-veszélyes!

Ezért a fehér olajozó padot, pamutkendőt használat után azonnal vízbe kell áztatni/kimosni 
és egy műanyagzacskóba helyezve, a zacskó száját bekötve a külső kukába helyezni!

Gyermekek elől elzárva tartandó!
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